
PORT ELISABETH- ALGOA-BAAI. 

Onze relation met de kolonie de Kaap de goede Hoop en met de 
twee vrijstaten onzer stamgenooten, beginnen zieh meet en meer nit te 
breiden, getuige daarvoor, dat ~n te Amsterdam ~n te Rotterdam 
groote sehepen derwaarts in lading liggen, en dat er af en toe meer- 
dere onzer landsmaten derwaarts vertrekken, terwijI wij her ontegen- 
zeggelijk her gesehiktste land achten werwaarts zieh onze overbevolking 
begeven kan. Onder die omstandigheden aehten wij her belangrijk, 
mededeelingen op te nemen, welke de kennis van dat land kunuen 
bevorderen; daartoe strekt een artikel in de Nautical Magazine van 
Dee. 11. hetwelk wij de Redaetie van den .Econo~idst ter plaatsing 
aanbieden. 

,,Mijnheer!" zoo begint de Sehrijver ann den Redaetenr van de 
Nautieal Majazine, uit Port Etisabeth, Kaap de goede Hoop, Sept. 1856, 
,,de overtuiging van uwe bereidwilligheid om alles ann her lieht te 
brengen, war strekken kau tot nut van de seheepvaart, deed mij be- 
sluiten tot de mededeeling van al hetgeen ik heb kunnen vernemen 
omtrent den toestand en ook van den handel van eene haven welke 
blijkt ann gezaghouders van naar de Oost-Indien, China enz. bestemde 
sehepen zoo weinig bekend te zijn. 

Ik doe dit te meer omdat ik bespeurd heb dat, toen Ho~sBmmn 
in zijn verdienstelijk Directory aanwijzing tot her naderen van deze 
haven gaf, aldaar naauwelijks eenige meusehen woonden; inderdaad is 
zijne besehrijving van Algoabaai zeer onvolledig en gebrekkig, terwijl 
daarin geen gewag wordt gemaakt wm den sehoonen vuurtoren op :Reeeif- 
en ¥ogel-eiland, de eerie nan den oostelijken, de andere ann den wes- 
telijken ingang. KORS:BURQa'S aanwijzingea zijn ook in menig opzigt 
onnaanwkeurig, zoo als UEd. bespeuren zult uit de nevensgaande van 
kapitein Flsasour~E, die de baai zorgvuldig opgenomen heeft. Hoxs- 
S~RQK zegt ook dat her bestaan van eene rots, de Redwing, btfiten 
twijfel is, terwijl daarentegen kapt. FlSraBOU~NE en twee anderen, welke 
den baai in alte rigtlngen naauwkeurig onderzoeht hebben, her bestaan 
van die rots ten stelligste ontkennen..Eenmaal Roman Rock omgezeild 
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zijnde, vindt men den ingang lot deze haven zeer gemakkelijk en 
zonder gevaar. 

In 1820 bestond Port Elisabeth, of Algoabaai, en onder deze laatste 
benaming is de haven meestal door zeevarendeu bekend, nit een 
klein fort, kazerne, magazijn, eu een kommandants-woning, me~ eene 
bevolking van op ziju hoogst vijf en dertig zielen. Destijds werd de 
plaats nu ea dan bezoeht door eenen kustvaarder, en dan bepaalde zieh de 
handel tot eenige weinige koopgoederen, in ruil veer boter ell eenige 
huiden. Thans in 1856 mag zij er op foemen, meet te bloeijen dau eenige 
andere plants in de kolonie, terwijt de in- en uitvoeren die van Tafel- 
baai en Kaapstad, gedurende de laatste drie maanden bij duizenden 
overtreffen, en men er thans omstreeks 550 huizeu ca pakhuizen felt, 
veer her grootste gedeelte, vooral de pakhuizen, goed gebouwd, ter 
waarde van ruim f 7,000,000, ~ waarvan de huur op f 864,000 
geschat wordt, terwijI de bevolking 8000 beloopt. Er wordt thans 
maar weinig handel van hier met Tafelbaai gedreven, terwijl de koop- 
lieden direkt met Europa en Amerika eenen aanzienlijken handel 
eh'ijven. 

De uitvoer van bier, bestaande uit wol, huiden, hoornen, aloe, 
talk, was, ivoor, en vellen, ging in her vedoopenejaar, de f 9,000,000 
te boven; her voornaamste artikel was de wol, waarvan men verwacht 
d a t e r  in dit jaar niet minder dan 50,000 balen zullen verstrekt 
worden. De toenemende produktie van wol schat men in dit gedeelte 
der volkptanting op meer dan 30 p. CL De oostelijke provincie van 
de Kaap de goede Hoop, van welke Port Elisabeth de uitvoerhaven is, 
begint de westelijke provincie, met de Kaapstad tot hoofdplaats, verre 
te overtreffen. Men mag her toesehrijven aan de groote uitgestrektheid 
van land in deze provineie, en ann de uitbreiding der sehapenteelt. 

¥oor weinige jaren was de handel in de Kaapstad hog viervoud 
belangrijker dan de onze. Wij laten hier eene tabel volgen van de 
beweging in de twee havens, gedurende de laatste drie maanden, 
welke her bewijs oplevert, dat de vermeerdering van handel en scheep- 
vaart van deze plaats in vergelijk met Tafelbaai zeer greet is. 

Junij. 
Jubj. 
Aug. 

AANGEKOMEN SCHEPEN. 

TAFELBAAL 

21 5 [ I t  I '~  

ALGOABAAI. 

Junij. 2 13 5 23 

Aug. 6 l I I0 28 



Ik geef deze statistieke opgaaf alleen om de juistheid van mijn be- 
weren te staven, betrekkelijk den vermeerderden handel van deze 
haven. 

Dit omtrent den handel van hier mededcelende, heb ik hog een 
under eu meer gewigtig onderwerp voor oogen, namelflijk om ge. 
zagvoerders van koopvaardijsehepen met de voordeelen van deze 
haven, als een toevlugtsoord, bekend te maken, vertrouwende dat 
her hen zal bewegeu, om oude vooroordeelen te laten varen, welke 
hen hebben belet om gebruik te maken van deze zekere en veilige 
haven ill de wintermaanden de Algoa-Baai. De kapi~eins, men moet 
het betretu'en, hebben hunne noodlottige zeilkoers te dikwerf volge- 
houden bij zware noordwesten stormen, tot dat de sehepen geheel 
onbruikbaar, ontredderd werden, en her yolk afgemat. De gevolgen 
van hunne stijfhoofdigheid zijn te we1 bekend. 

Dit was het geval in her jaar 1850 en bijzonder zoo in dit jaar. In 
Junij 1850 hield een zware noordwesten storm drie dagen lang aall, 
waarbij her verlies van eigendom en van mensehenlevens versehrikkelijk 
was. Twee sehepen, waarvan een franseh van 600 tonnen, l'Aigle 
genaamd, en een under, een engelseh sehip van 1.000 ton, de Koningin 
vau her wesLen, welke verseheidene dagen in reddeloozen f, oestand 
gezwalk~ hadden, en getraeht l'Agttillas om te zeileu, strandden nabij 
St. Franeis-Baai, tijdens zij zieh 35 mijlen van den wal waanden. Yah 
her engelsche sehip werd niemand gered. Deze sehepen verglngen in 
een naeht, omdat zij zieh ver~st hadden in hun bestek. De stroom 
op dit gedeelte van de kust loopt op her land ann. In denzelfden storm 
werd her schip Grindle~, beladen met thee van Sineapore, door her 
yolk verlaten op omstreeks 15 mijlen westwaarts van deze haven, 
welke den dug te voren door her sehip had kmmen bereikt women, en 
waar men 16 of 17 sehepen in de volmaaktste zekerheid zoude hebben 
zien laden. Drie aadere sehepen kwamen toen in ontreddel'den staat 
in de haven binnen. Twee daarvan werden gerepareerd en konden daarna 
hmme reis voortzetten; de l~ille d'Ol~'on, eene fransehe bark, strandde 
nabij Reeff in October 1854,, terwijl de kapitein uiet ~4st, dat er zoo 
lets als ,, de haven 1)ort :Elisabeth ter wereld bestond. 

DiL jaar 1855 is hog noodlottiger geweest dan 1850: niet minder 
dan zeven groote sehepen zijn trier lek, of met andere sehaden binnen 
geloopen, te weten, de Uollingwood, Star of the Eil~Tire (Amerikaan), 
17~el~zik, Nepaul, 8arab Lydia, Date~ford, en een spaanseh sehip, 
hetwelk een nieuw roer kreeg, en, met inbegrip van andere repara- 
tien, binnen 17 dagen vertrekken kon; terwijl men bedueht is, d a t e r  
nog reel meet sehepen of gezonken of door her yolk verlaten zijn ge- 
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worden in de nabijheid van de haven; de bark _4ugu,ta, Sunny South, 
Sheridan, Knowle, (sen praehtig sehip), her brikschip Urk, met rijst 
van Akyab, werden door het yolk verlaten. De kapitein van de Urk 
zegt, eerie groote bark te hebben zien zinken ten oosten van ¥iseh-Rivier. 

, , Ik deel deze bijzonderheden reeds, om her gewigt van deze haven 
nan gezagvoerders van sehepen bekend te maken",  zegt de berigt- 
gever, en laat hierop aanwijzingen volgen, hoe Port Elisabeth en andere 
havens te naderen zijn, welke aanwijzigingen belanghebbende scheeps- 
kapiteins in bet Nautical Magazine kunnen vinden, en welke wij over- 
bodig aehten hier verder mede te deelen. Slecht~ voegen wij er hog bij,  
dat,  sedert wij her bovenstaande sehreven, vernomen is dat niet minder 
dan 27 schepen te Mauritius met sehade zijn binnengeloopen (*), en 
men zal her kwalijk kunnen g'elooven, wanneer ik verzeker dat ver- 
seheidene kapiteins gemeld hebben dat zij zich bewesten Aguilhas 
bevonden, van waar zij, wanneer zij betel" onderrigt waren geweest, 
deze haven in twee of drie dagen hadden kunnen bereiken, terwijl met 
de togt naar ~auri t ius  minstens twintig dagen zijn gemoeid geweest. 

AMST~RDXM, Januarij 1857. *** 

(*) De Jacatra, van Rotterdam, verging bij Sintonsbaai in den storm van 1.1. jaar 
met man eu muis, De Luciparas, van Amsterdam, redde zieh daar nit en kwam lek 
in Simonsbaai, moest daar afgekeurd worden, en ware missehien te Port-Elisabeth 
te repareren geweeat. 

Totals invoeren van graan en meel in Groot-Brittan:]e en Ierland, in 
de vier laatste ]aren. In quarters ( ~  2.9 ~nud). 

Ta~ve. MaTs. Totaal van alle soorten 
van graan en meeL 

Quarter*. Quarlers. 

1 8 5 3  5 , 1 4 1 , 0 0 0  1,550,000 
1854 3 , 4 7 7 , 0 0 0  1,357,000 
1 8 5 5  2 , 6 8 6 , 0 0 0  1.258,000 
1856 4 , 1 0 1 , 0 0 0  1,757,000 

Vee-invoeren enz. 
Ossen en Stieren. Koeijen. Kaivereu. Schapsn. 

1853 56 2] O 38,388 30,705 249 446 
1854 69,937 25,261 26,130 176,354 
1855 63,687 10,063 23,777 156,646 
1856 52,019 9,843 21,444 135,588 

~ltarter$. 

10,247,000 
7~850,000 
6,496,000 
9,243,000 

N. Pond..~pek. N.P. Gez. llundvl. N.P. Gez. Varkvl. N.P. Boter. 
1853 9,506,000 9,099,000 7,635,000 19,895,000 
1854 20,535,000 9,608,000 8,047,000 23,940,000 
1855 11,688,000 11,535,000 10,216,300 22,363,300 
1856 17,526,000 9,385,000 7,813,300 25,738,000 

Varkens. 

19,757 
11,077 
12,171 
9,916 

N. P. Kaas. 
19,170,000 
19,579,000 
19fl09,000 
90,353,000 


